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প্রশ্নঃ 

অল্লায াফথ যীে থাপানোযী এফং ধভমধনযফক্ষতাফাদী (ফম ধভমফে দুধনয়া কথফে ৃথে েযায কেষ্টায় যত অফে), তাফদয 

ভাফে কে ফড় োফপয  ধধে থভ্রষ্ট? ধযে  ধযফেয েেমা এফং ধভমধনযফক্ষতা  ভানুলফদযফে ধভমধনযফক্ষতায ধদফে 

অফান েযায ভাফে কোনধি ফড় নযায়? 

ঈত্তযঃ  

াভদ  ারাফভয য েথা র:- 

এেজন ধভমধনযফক্ষ ফযধি ফোতীতবাফফ এেজন ভুধযে ফযধিয কেফয় ধধে ধনেৃষ্ট োফপয। ধভমধনযফক্ষতা ধযফেয 

তুরনায় ধধে ঘৃনযতয যাধ৷ 

এয ফনেগুফরা োযণ যফয়ফে এফং এগুফরা ুস্পষ্টবাফফ প্রভাধণত৷ ধনফে েফয়েধি োযণ ঈফল্লখ েযা র:- 

প্রথভ োযণঃ 

াআখুর আরাভ আফফন তাআধভয়যা য. ফফরফেন, ‚ভুধভনযা কমবাফফ ইভাফনয কক্ষফে ধফধবন্ন স্তফযয ফয় থাফে, কতভধনবাফফ 

োফপযযা তাফদয েুপুযীয কক্ষফে ধফধবন্ন স্তফযয ফয় থাফে৷ অল্লা তা’অরা আযাদ েফযফেন- 

‚এআ ভা ধধেফয় কদয়ায োজ কেফর েুপুযীয ভাো ফৃধি েফয৷‛ (ূযা তাফা: ৩৭) 

(অর পাতায়া: ১/১০৯) 

এেদর অফরভফদয ভফত, ধভমধনযফক্ষতায় ধফশ্বাীফদয ভফধয মাযা ধযেয়গতবাফফ ফর আরাফভয াফথ মৃ্পি থাফে, তাযা 

ভুযতাদফদয ভফধয গণয ফফ৷ াআখুর আরাভ আফফন তাআধভয়যা য. ‘ের েুপুযীয ভতা’কে প্রতযাখযান েফয ফফরফেন, ‚এিা 

ফাআ জাফন কম, োফপয তাতাযীযা তাফদয (ধভমধনযফক্ষ আয়াধে ধভমানুাযীফদয) কথফে ঈত্তভ৷ কেননা তাযা ধনেৃষ্ট মমাফয়য 

আযধতদাফদয ভাধযফভ আরাভ কথফে ধপফয কগফে৷ অয অরী োফপযফদয তুরনায় ভুযতাদযা ধফধবন্ন ধদে ধদফয় ধনেৃষ্ট৷‛ 

(ভাজভুঈর পাতায়া: ২/১৯৩) 
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েুপুযীয ধফধবন্ন প্রোফযয ভধযোয ধবন্নতা ফণমনা েযফত ধগফয় ধতধন ফফরফেন, ‚কম ফযধি যোরফে স্বীোয েফয, ধেন্তু এ 

ৃধথফীয নশ্বযতাফে স্বীোয েফয, অল্লা তা’অরা তাফে ফযআ োফপয াফযস্ত েযফফন। ধেন্তু কম ফযধি যোরফে স্বীোয 

েযায াাাধ এ ৃধথফীফে ধফনশ্বয ভফন েযফফ, অল্লা তা’অরায ধনেি ক ফোআফত ফড় োফপয ফফর াফযস্ত ফফ৷‛ 

(ভাজভুঈর পাতায়া: ১৭/২৯১) 

ুতযাং কম ফযধি দুধনয়ায াফথ দ্বীফনয মৃ্পিতা  দুধনয়ায় দ্বীফনয েতৃমত্বফে স্বীোয েযফফ; ক ঐ ফযধিয তুরনায় ধধে 

ধনেৃষ্ট, কম অল্লায াফথ ংীদায থাপান েযফর দুধনয়ায ঈয দ্বীফনয েতৃমত্বফে স্বীোয েফয৷  

াআখুর আরাভ আফফন তাআধভয়যা য. এ ধিাফে ঈনীত ফয়ফেন কম, অল্লা তা’অরায ধযেয় রাব, আফাদাত  স্মযণ 

কথফে ধফভুখতা প্রদমন েফয অল্লায ধফরুিােযণ েযািা আফরী েতৃমে অল্লায ধফরুিােযফণয কেফয় ভাযাত্মে৷ োযণ 

আফরী অল্লায ধফরুিােযণ েযফর অল্লাফে স্বীোয েফয৷ কদখুন– (ভাজভুঈর পাতায়া: ৫/৩৫৬) 

আফরী দ্বীন  দুধনয়ায ঈয অল্লায েতৃমত্বফে স্বীোয েফযধন ফা তা প্রতযাখযান েফযধন৷ ক কেফর তা কভফন েরাফে 

স্বীোয েফয  ভানুলফদযফে তা কথফে ধপধযফয় যাফখ৷ ুতযাং কম ফযধি অল্লা তা’অরায হুেুভ  আফাদত কথফে ভুখ ধপধযফয় 

ধনফফ এফং দুধনয়ায ঈয অল্লা তা’অরায েতৃমত্বফে স্বীোয েযফফ, ফাস্তধফেআ ক আফরীফয কেফয় ধনেৃষ্ট ফফর ধযগধণত 

ফফ৷ 

অল্লা তা’অরায আফাতফদয কক্ষফে ংোয প্রদমন েযা  অল্লা তা’অরায যীয়ফতয াভফন ভাথানত েযাফে স্বীোয 

েযা– এআ জায়গাগুফরাফত ধভমধনযফক্ষতায় ধফশ্বাীযা আফরীফয াফথ াদৃযতা যাফখ৷ তঃয এয কেফয় অফগ কফফড় আফরী 

কম ধজধনফে স্বীোয েফয থমাৎ নফবাভণ্ডর  বূভণ্ডফর অল্লা তা’অরায প্রবূত্ব  ান ক্ষভতাফে কভফন কনয়া, কিাফে 

তাযা(ধভমধনফযফক্ষতায় ধফশ্বাী) স্বীোয েফয৷ 

াআখুর আরাভ আফফন তাআধভয়যা য. ফফরফেন, ‚কমআ দাধিে ংোযী ফাযত কপযঅঈফনয ভত অল্লা তা’অরাফে স্বীোয 

েফয, ক তাফদয কথফে তথা অযফফয ভুধযে  কআ আফরী কথফে ফড় োফপয। থে আফরী ধনফজআ এধযফনয োফজয 

ধনফদম কদয়, এগুফরাফে বারফাফ এফং অল্লা তা’অরায আফাদত  অনুগফতযয কক্ষফে ংোয প্রদমন েফয৷ মধদ কআ 

দাধিে ংোযী অল্লা তা’অরায ধস্তত্ব  ফড়ফত্বয ফযাাফয জ্ঞাত থাফে, কমভধনবাফফ কপযঅঈন অল্লা তা’অরায ধস্তফত্বয 

ফযাাফয জ্ঞাত ধের, তফু তায ফযাাফয এভন ধিােআ কনয়া ফফ।‛ (ভাজভুঈর পাতায়া: ৭/৬৩৩) 

ুতযাং ধভমধনযফক্ষতাফাদীযা আফাদফত ংোয প্রদমন  যীয়ফতয াভফন ভাথানত েযফত স্বীোয েযায েুপুযীয কক্ষফে 

আফরীফয াফথ ধভর যাফখ৷ ধতধযিবাফফ তাযা বূৃফে অল্লা তা’অরায ান ক্ষভতাফে স্বীোয েযায েুপুযীফত ধরপ্ত৷ এ 

োযফণ তাযা অযফফয ভুধযে  ক ের আয়াহুদী-খৃষ্টানফদয কেফয় ধনেৃষ্ট, মাযা ধফধবন্ন ধযফনয অফদ-ধনফলধ  অা-

হুধয়াধযয ফাণীফে স্বীোয েফয৷ ুতযাং তাযা ক ভস্ত ভুফাধয়যা  তায নুরূ দরগুফরায নযায়, মাফদয ফযাাফয াআখুর 

আরাভ আফফন তাআধভয়যা য. ফফরফেন, 
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‚কতভধনবাফফ কম ের ভুফাধয়যাযা অল্লা তা’অরায অফদ-ধনফলধফে ুফযাুধযবাফফ ফাদ ধদফয় কদয় এফং ধনয়ধত  

তােদীযফে প্রভাণ স্বরূ ক েফয, তাযা আয়াহুদী-খৃষ্টান  অযফফয ভুধযেফদয কেফয় ধনেৃষ্ট৷ কেননা আয়াহুদী-খৃষ্টান  

অযফফয ভুধযেযা তাফদয েুপুযী ফে ধফধবন্ন ধযফনয অফদ-ধনফলধ  অা-হুুঁধয়াধয ফাণীফে স্বীোয েফয৷ তফফ (ভযা 

র,) তাফদয এভন ধেেু যীে কদফতা ধের, মায আফাদাত েযায নুভধত অল্লা তা‘অরা কদনধন৷  

নযধদফে ভুফাধয়যাযা যীয়তফে ুফযাুধযবাফফ ফাদ ধদফয় কদয়৷ কেননা তাফদয ভফন মা োয়, তাযা কেফর ক ধজধনফআ 

অনধেত  করাধাধিত য়৷ তাযা অল্লায জনয অনধেত য় না, করাধাধিত য় না। তাযা অল্লায জনয োঈফে 

বাফরাফাফ না, ঘৃণা েফয না৷ অল্লা কম োফজয অফদ ধদফয়ফেন তাযা ক োফজয অফদ কদয় না এফং অল্লা কম োজ 

েযফত ধনফলধ েফযফেন, তাযা ক োজ ফত ভানুলফদয ফাযণ েফয না৷ তফফ ক োজধি মধদ তাফদয ভনঃূত য়, তাফর 

অন যফফয আফাদত স্বরূ নয় ফযং কেফর অন প্রফৃধত্তয নুযণ ফত: তাযা তা ম্পাদন েফয৷ এ োযফণআ বূৃফে মত 

েুপুযী, পুুেী  াাোয ংঘধিত য়, তাযা কগুফরায ধফফযাধধতা েফয না৷ তফফ এগুফরা মখন তাফদয স্বাফথময ধফরুফি মায়, 

তখনআ কেফর তাযা তায ধফফযাধধতা েফয। অয এ ধফফযাধধতা তাফদয ভধযোয স্ববাফগত য়তানীবাফ থাোয দরুন েফয 

থাফে। তাফদয ভধযোয যভানীবাফ ফা যীয়ফতয োযফণ নয়৷‛ (ভাজভুঈর পাতায়া: ৮/৪৫৭-৪৫৮) 

এয দ্বাযা ফুো কগর, কম ফযধি অল্লা তা’অরায যফুধফয়যাত  ঈরুধয়যাতফে স্বীোয েফয ও ধফশ্বা েফয কম, অল্লা তা’অরা 

হুেুভ প্রদান েযায  ধফধান প্রণয়ন েযায ধধোয যাফখন এফং এ ের ধফলফয় ধনফজফে ক তাুঁয াভফন ফ কদয়, ক 

ফযধি মধদ এগুফরায কোন কোন ংফ ফা ফমাংফ নয োঈফে অল্লা তা’অরায ধত ধযে েফয তফু ক ঐ ফযধিয 

তুরনায় েভ থভ্রষ্ট, কম এফ ধেেু কথফে অল্লা তা’অরাফে অরাদা েফয ধদফয় দাধফ জানায় কম, অল্লা তা’অরা  তাুঁয 

দ্বীফনয জফনয ঈধেত নয় ভানফজীফন, ানোমম ফা যাজনীধতফত নাে গরাফনা!! 

ুতযাং আয়াহুদী, খৃষ্টান, েফযূজাযী, ভুধযে  োফপযফদয ফনফেআ তাফদয েুপুযীয কক্ষফে ধভমধনযফক্ষতাফাদীফদয কেফয় 

ধনেতয৷ 

ধদ্বতীয় োযণঃ 

এ েথা ফমজন ধফধদত কম, ধযে, েুপয ধেংফা ধযদ্দায াফথ মখন মুি  অল্লায ফথ প্রধতফন্ধেতা ৃধষ্ট েযায ভত ধফলয় 

এফ মুি য়, তখন তা নযানয াধাযণ েুপুযী  ধযদ্দায কেফয় অফযা গুরুতয নযায়  ফড় েুপুযীফত রূ কনয়৷ 

াআখুর আরাভ আফফন তাআধভয়যা য. ফফরফেন, ‚ধযদ্দা দু'প্রোয: াধাযণ ধযদ্দা  এভন েধিন ধযদ্দা, মায ফযাাফয তযায 

ধফধান যফয়ফে৷ ঈবয় প্রোফযয ধযদ্দা’কত প্রধফষ্ট ভুযতাদফেআ তযা েযা য়াধজফ য়ায ফযাাফয দধরর যফয়ফে৷ কম দধরফরয 

ধবধত্তফত তাফায োযফণ তযা ভাপ ফয় মায়, তা ঈবয় প্রোফযয কক্ষফে প্রফমাজয নয়৷ ফযং তা প্রথভ প্রোয তথা াধাযণ 

ধযদ্দায কক্ষফে প্রফমাজয৷ মা ভুযতাফদয তাফা েফুর য়ায দধররগুফরা ধনফয় ধেো েযায দ্বাযা ফুফে অফ৷  



কে ফড় োফপয  ধধে থভ্রষ্টধভমধনযফক্ষতাফাদী নাধে ভুধযে? াআখ অফু ভুাম্মাদ অর-ভােধদী াধপজাহুল্লা 

 

 

 

ফাধে যআর ধদ্বতীয় প্রোয তথা েধিন ধযদ্দা৷ এ প্রোফযয ধযদ্দা’কত প্রধফষ্ট ভুযতাদফে তযা েযা য়াধজফ য়ায ফযাাফয 

দধরর থাোয াাাধ তায তযা ভাপ য়ায ফযাাফয কোন ন  আজভা ায়া মায় না৷ অয ঈবয় প্রোফযয ভফধয ুস্পষ্ট 

াথমেয থাোয োযফণ ধেয়া িফ৷ তাআ ঙ্গত োযফণআ ধদ্বতীয় প্রোযফে প্রথভ প্রোফযয াফথ জুফড় কদয়ায কোন ফো 

কনআ৷ কম ধজধনধি এআ ধফলয়ধিফে ধনধিত েফয তা ফে - কম কেঈআ কোন েথা ফা োফজয ভাধযফভ ভুযতাদ ফয় মাফফ, ক 

মধদ কেপতায য়ায য তাফা েফয কনয়, তাফর তায তযা ভাপ ফয় মাফফ এভনিা কোযঅন, াধদ  আজভায কোথা 

ঈফল্লখ কনআ। ফযং েুযঅন, াধদ  আজভা ভুযতাদফদয প্রোযভূফয ভধযোয াথমেয ফণমনা েফয ধদফয়ফে৷‛ (অে-োধযভুর 

ভারূর: ৩/৬৯৬) 

কম ধভমধনযফক্ষতাফাদী দ্বীনফে ভানফজীফন কথফে ৃথে েফয কদয়, দ্বীনফে ধফোযফযফথাপা  অআন প্রণয়ন কথফে ধফধেন্ন েফয 

কপফর এফং দ্বীনফে যাজনীধত, যাষ্ট্র  দুধনয়া কথফে অরাদা েফয কদয়, ক আরাফভয াফথ মৃ্পিতায দাধফ েযফর ক 

েধিনতয ধযদ্দাফ ধরপ্ত যফয়ফে৷ ভুধযে  োফপযফদয ফনফেআ এআ ধযভধনফযফক্ষতাফাদীফদয কথফে ঈত্তভ। এে কেণীয 

ভুযতাদ যফয়ফে এভন, মাফদয ভাফে ইভান বফঙ্গয োযণভূফয ভধয কথফে কোন এেধি ায়া মায়ায োযফণ ক োফপয ফয় 

ধগফয়ফে। ধেন্তু এআ কেণীয ভুযতাদযা ধভমফে যাষ্ট্র কথফে অরাদােযফণয ধদফে ভানুলফদয অফান জানায় না। ধেংফা ভানুলফদয 

ভাফে এআ ভতফাদ েধড়ফয় কদয়া, তাফদয হৃদফয় তা ধথাপয েফয কদয়ায কেষ্টা েফয না। এআ কেণীয ভুযতাদযা ধভমধনফযক্ষতায 

ধদফে অফানোযীফদয োআফত ঈত্তভ।   

 

তৃতীয় োযণঃ 

এফত কোন ফে কনআ কম, ধযে ফে ফফেফয় ফড় গুনা৷ কমভন অবু্দল্লা আফফন ভাঈদ যাধদয়াল্লাহু অনহু কথফে ফধণমত, 

ধতধন ফফরন,  

‘‘অবু্দ            ঈদ যা.          ।          ,                        ও                          ,    ন্ 

                        ড়?           ,                            ।  থ                    

      ৷...‛ (ফুখাযী, ভুধরভ) 

ধেন্তু এ াধদধি র ফযাে, কমধিফে ধনধদমষ্ট েযা ফয়ফে এ অয়াফতয ভাধযফভ- 



কে ফড় োফপয  ধধে থভ্রষ্টধভমধনযফক্ষতাফাদী নাধে ভুধযে? াআখ অফু ভুাম্মাদ অর-ভােধদী াধপজাহুল্লা 

 

 

 

‚অধন ফফর ধদনঃ অভায ারনেতমা কেফরভাে শ্লীর ধফলয়ভূ াযাভ েফযফেন মা প্রোয  প্রোয এফং াযাভ 

েফযফেন কগানা, নযায়-তযাোয অল্লায াফথ এভন ফস্তুফে ংীদায েযা, ধতধন মায কোন, নদ ফতীণম েফযনধন এফং 

অল্লায প্রধত এভন েথা অফযা েযা, মা কতাভযা জান না।‛ (ূযা অযাপ: ৩৩) 

অল্লা তা’অরা ঈফযয ঈফল্লধখত অয়াফত গুনাগুফরাফে কোি কথফে ফড় অোফয ধফনযস্ত েফযফেন। এখাফন অল্লাহ্  ুফানাহু 

য়া তা‘অরা ফফেফয় ফড় গুনা াফযস্ত েফযফেন ‚না কজফন অল্লা  তাুঁয দ্বীফনয প্রধত কোন েথা অফযা েযা‛কে৷ ুতযাং 

এ অয়াফত অধন কদখফেন কম, না কজফন অল্লা  তাুঁয দ্বীফনয প্রধত কোন েথা অফযা েযা অল্লায ফঙ্গ ধযে েযায 

কেফয় ফড় গুনা৷ অয যাূর াল্লাল্লাহু অরাআধ য়া াল্লাভ অবু্দল্লা ধফন ভাঈদ যা. কে কমআ ঈত্তয ধদফয়ধেফরন, কিা ধের 

এ প্রফশ্নয ধযফপ্রধক্ষফত কম, তাফদয মভানায ভুধযেফদয ভাফে প্রেধরত গুনাভূফয ভফধয ফফেফয় ফড় গুনা কোনধি? থমাৎ 

ফমোফরয ধফফফ নয় ফযং কআ মুফগ তাুঁয ঈম্মফতয জনয ফফেফয় বয়ঙ্কয  ধফজ্জনে গুনা কোনধি। 

অল্লাভা আফনুর োআধয়যভ য. ফফরফেন, ‚পফতায়া  ধফোয-পয়ারায় না কজফন অল্লায প্রধত কোন েথা অফযা েযাফে 

অল্লা তা’অরা াযাভ েফযফেন  এধিফে ফফেফয় ফড় গুনাভূফয এেধি ফফর গণয েফযফেন৷ ঈযন্তু এ োজধিফে ধতধন 

ফফেফয় ফড় গুনাভূফয ভাফে ফফমাচ্চ মমাফয়য ফফর অখযা ধদফয় ফফরফেন, 

‚অধন ফফর ধদন, অভায ারনেতমা কেফরভাে শ্লীর ধফলয়ভূ াযাভ েফযফেন মা প্রোয  প্রোয এফং াযাভ 
েফযফেন গুনা  নযায়-তযাোয েযা, অল্লায াফথ এভন ফস্তুফে ংীদায েযা, ধতধন মায কোন নদ ফতীণম েফযনধন 
এফং অল্লায প্রধত এভন েথা অফযা েযা, মা কতাভযা জান না৷‛ (ূযা অযাপ: ৩৩) 

 

ুতযাং এখাফন ধতধন াযাভ োজগুফরাফে োযধি স্তফয ধাযাফাধেবাফফ াধজফয়ফেন- 

প্রথফভ ধতধন এগুফরায ভফধয ফফেফয় ারোধিয ভাধযফভ শুরু েফযফেন৷ অয তা ফে, শ্লীর ধফলয়ভূ৷ 

তঃয ধদ্বতীয়ফত ধতধন ঐ গুনাফয েথা ঈফল্লখ েফযফেন, মা প্রথভধিয কেফয় ধধেতয াযাভ৷ অয তা ফে, া  নযায়-

তযাোয েযা৷ 

তঃয তৃতীয়ফত ধতধন ঐ গুনাফয েথা ঈফল্লখ েফযফেন, মা অফগয গুফরায কেফয় গুরুতয াযাভ৷ অয তা ফে, অল্লা 

ুফানাহু য়া তা’অরায াফথ ধযে েযা৷ 

তঃয েতুথমফত ধতধন ঐ গুনাফয েথা ঈফল্লখ েফযফেন, মা অফগয ফগুফরায কেফয় তীব্রতয াযাভ৷ অয তা ফে, না কজফন 

অল্লায ফযাাফয কোন েথা অফযা েযা৷ অয এআ না কজফন অল্লায প্রধত কোন েথা অফযা েযািা তাুঁয ধফে নাভ, 

গুনাফরী  োমমাধদয ফযাাফয ফত াফয এফং তাুঁয প্রদত্ত দ্বীন  যীয়ফতয ফযাাফয ফত াফয৷‛ (আ’রাভুর ভুয়াধিয়ীন) 



কে ফড় োফপয  ধধে থভ্রষ্টধভমধনযফক্ষতাফাদী নাধে ভুধযে? াআখ অফু ভুাম্মাদ অর-ভােধদী াধপজাহুল্লা 

 

 

 

ধভমধনযফক্ষ ফযধি অল্লায প্রধত, তাুঁয গুনাফরী  োমমাধদয প্রধত এফং তাুঁয দ্বীন  যীয়ফতয প্রধত দুঃা কদধখফয় থাফে৷ 

এগুফরাফে ক ফেফজা েফয কদয়, ধফোযোমম কথফে দূফয ধযফয় কদয় এফং ৃধথফীয ধনয়ভ-নীফত কথফে এগুফরাফে অরাদা েফয 

কদয়৷ এয দ্বাযা ক ভুধযফেয কেফয় ধনেৃষ্ট  ধধে থভ্রষ্ট প্রভাধণত য়৷ 

না কজফন অল্লায ফযাাফয কোন েথা অফযা েযা ধযফেয েবুমি ফয় মায়৷ কফক্ষফে তা ফফ ধযফেয ফফেফয় 

ভাযাত্মে  বয়ঙ্কয স্তয৷ এ োজধি ধযফেয েবুমি য় এবাফফ কম, এেজন ধভমধনযফক্ষতাফাদী ধনফজয প্রফৃধত্তয ূজা েফয 

থাফে৷ কমভন অল্লা তা’অরা ফফরন,  

‚অধন ধে তায প্রধত রক্ষয েফযফেন, কম তায কখয়ার-খুীফে স্বীয় ঈায ধথাপয েফযফে? অল্লা কজফন শুফন তাফে থভ্রষ্ট 

েফযফেন, তায োন  েফয কভায এুঁফি ধদফয়েন এফং তায কোফখয ঈয কযফখফেন দমা৷ তএফ অল্লায য কে তাফে 

থ প্রদমন েযফফ? কতাভযা ধে ধেোবাফনা েয না?‛ (ূযা জাধয়া: ২৩) 

ুতযাং আধতূফফম প্রথফভাি অয়াফত কম ধফনযাফয ঈফল্লখ যফয়ফে, তা কোন ধফলফয়য গুরুত্ব ফুোফনায জনয  তায বয়াফতা 

পুধিফয় কতারায জনয ফযােযণগত ধদে কথফে ফযােবাফফ কোন ধফলয়ফে ঈফল্লখ েযায য ধফফলবাফফ ক ধফলয়িাফে ুনযায় 

ঈফল্লখ েযায অতায় যফফ৷ তফফ এয দ্বাযা ফথময ভাফে বফযীতযতা ফজায় থােফফ৷ 

 

েতুথম োযণঃ 

এ েথা ফমজন ধফধদত কম, ভ্রষ্টতায ধদফে অহ্বানোযী  ধফভ্রাধে ধফস্তাযোযী কনতাযা তাফদয ধীনথাপ থভ্রষ্ট ফযধিফদয তুরনায় 

কফী ধনেৃষ্ট  ধধেতয যাধী৷ তাআ কপযঅঈন  াভান, তাফদয নুাযী  ূজাযীফদয তুরনায় কফী ধনেৃষ্ট৷ মধদ ঈবয় 

কেণীআ োফপয৷ ধেন্তু েুপুযীয ধফধবন্ন স্তয যফয়ফে৷ ফাআ এে ধযফনয নয়৷  

যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআধ য়া াল্লাভ ফণমনা েফয ধদফয়ফেন কম, ভস্ত ঈম্মায ভাফে ধফদযভান ধফভ্রাধে এ দুআ যাফধয 

কোন এেধি ফয় থাফে: 

প্রথভ যাধধি ফে, গাআরুল্লায আফাদত েযা৷  

অয ধদ্বতীয় যাধধি ফে, অল্লা মা ারার েফযফেন, কিাফে াযাভ েযা; ধেংফা ধতধন মা াযাভ েফযফেন, কিাফে ারার 

েযা; থফা ধতধন মায নুভধত কদনধন, এভন ধফধান প্রফতমন েযায ভাধযফভ অল্লায প্রধত ধভথযাফযা েযা৷  



কে ফড় োফপয  ধধে থভ্রষ্টধভমধনযফক্ষতাফাদী নাধে ভুধযে? াআখ অফু ভুাম্মাদ অর-ভােধদী াধপজাহুল্লা 

 

 

 

ূফফমআ ঈফল্লখ েযা ফয়ফে কম, ধদ্বতীয়ধি ধধে ধনেৃষ্ট৷ ভুধযে াধাযণত গাআরুল্লায আফাদফতয কক্ষফে নয োফযা নুাযী 

ফয় থাফে৷ অয ধভথযাফযাোযী থফা অল্লায ধফধান ফাদ ধদফয় ভানুফলয ধফধান প্রফতমনোযীযা দুধনয়ায ফুফে ভানুলফে ভ্রষ্টতায 

ধদফে অহ্বানোযী। এ ধফলয়ধিআ যাূর াল্লাল্লাহু অরাআধ য়া াল্লাফভয াধদফ েুদধফত ফধণমত ফয়ফে৷ কমখাফন অল্লা 

তা’অরা আযাদ েফযফেন- 

‚অধভ অভায ের ফাোফদযফে এেধনে েফয ৃধষ্ট েফযধে৷ তাযয তাফদয ধনেি য়তাফনযা এফ তাফদযফে তাফদয দ্বীন 

কথফে ঘুধযফয় ধদফয়ফে  অধভ তাফদয জনয মা ারার েফযধে, কগুফরাফে তাযা াযাভ েফয ধদফয়ফে এফং তাফদযফে অভায 

াফথ এভন োঈফে ধযে েযফত ধনফদম ধদফয়ফে, মায ম্পফেম অধভ কোন নদ ফতীণম েধযধন৷‛(           ) 

এ াধদ এেত্বফাদ কথফে ফয মায়া ফযধিফদযফে দুআ বাফগ ধফবি েফয ধদফয়ফে- ‘ভুধযে নুাযী’  ‘ধফধান প্রফতমে’৷ 

অয এআ ধফধান প্রফতমফেযা ফে, ভানফ  জ্বীন য়তান৷ ুতযাং োফপয প্রধান  ধভমধনযফক্ষতায ধ্বজাধাযীযা তাফদয 

ধীনথাপ মাফদযফে থভ্রষ্ট েফযফে, তাফদয তুরনায় তাযা ধনেৃষ্ট  গুরুতয োফপয৷ 

কোন োফপয মখন ভ্রষ্টতায প্রোযে  ধফভ্রাধেয প্রধান য়, তখন ের ঈরাভা, ঈোরা/জ্ঞানীযা  পুোাযাআ নযানয 

োফপযফদয তুরনায় কআ োফপযফে অরাদাবাফফ গণয েফযফেন৷ কেননা াধাযণ থভ্রষ্ট নুাযী  ক ভান নয়৷ ফযং 

াধাযণ থভ্রষ্ট নুাযীফদয কেফয় ক করয ফড় াী  জঘণয োফপয৷ এ োযফণআ মাযা অল্লায ফথ ফাধা কদয়  

ভানুলফদযফে ধফভ্রাে েফয, তাফদয জনয ধদ্বগুন াধস্তয ধভধে এফফে। অল্লা তা’অরা ফফরফেন কম, মাযা অল্লায প্রধত 

ধভথযাফযা েফয তাফদয কেফয় ফড় জাফরভ অয কেঈ ফত াফয না৷ এযা অল্লায ফথ ভানুলফদযফে ফাধা ধদত  তাফত ফরতা 

খুুঁফজ কফড়াত৷ অয এ ফআ ফে ধফভ্রাধেয প্রধান  নুৃত ফযধিফদয গুনাফরী৷ তাআ অল্লা তা’অরা ফফরফেন, لهم يضاعف 

 ফফর গুনাধিত েফযফেন৷ অয এিা (ফমাধধে ক্ষধতেস্ত) األخسرون তাফদয জনয ধদ্বগুণ াধস্ত যফয়ফে‛ এফং তাফদযফে‚ العذاب

ফে কআ الخاسرون (ক্ষধতেস্ত) এয োধধোয ূেে ধফফলণ, মায দ্বাযা েুযঅফনয জায়গায় জায়গায় াধাযণ থভ্রষ্টফদযফে 

গুনাধিত েযা ফয়ফে৷ এফায অধন অল্লা তা’অরায অয়াতধি কদখুন- 

‚অয তাফদয কেফয় ফড় জাফরভ কে ফত াফয, মাযা অল্লায প্রধত ধভথযাফযা েফয৷ এফ করােফে তাফদয ারনেতমায 

াক্ষাফতয মু্মখীন েযা ফফ অয াক্ষীগণ ফরফত থােফফ, এযাআ ঐফ করাে, মাযা তাফদয ারনেতমায প্রধত ধভথযাফযা 

েফযধের৷ শুফন যাখ, মাফরভফদয ঈয অল্লায ধবম্পাত যফয়ফে৷ মাযা অল্লায ফথ ফাধা কদয়, অয তাফত ফরতা খুফজ 



কে ফড় োফপয  ধধে থভ্রষ্টধভমধনযফক্ষতাফাদী নাধে ভুধযে? াআখ অফু ভুাম্মাদ অর-ভােধদী াধপজাহুল্লা 

 

 

 

কফড়ায়, এযাআ অফখযাতফে স্বীোয েফয৷ তাযা ৃধথফীফত অল্লাফে াযগ েযফত াযফফ না এফং অল্লা ফযতীত তাফদয 

কোন াামযোযী কনআ, তাফদয জনয ধদ্বগুণ াধস্ত যফয়ফে; তাযা শুনফত াযফতা না এফং কদখফত কত না৷ এযা ক ভস্ত 

করাে, মাযা ধনফজযাআ ধনফজফদযফে ক্ষধতেস্ত েফযফে, অয এযা মা ধেেু ধভথযা ভা’ফুদ াফযস্ত েফযধের, তা ফআ তাফদয কথফে 

াধযফয় কগফে৷ অফখযাফত এযাআ ফফ ফমাধধে ক্ষধতেস্ত কোন ফে কনআ৷‛ ূযা হুদ: ১৮-২২)  

এফত কোন ফে কনআ কম, কগািা ভানফজীফফনয ফঙ্গ ফা ভানফজীফফনয েতে ং, কমভন যাজনীধত ধেংফা ধফোযোফমময ফঙ্গ 

অল্লায দ্বীন  যীয়ফতয কোন ম্পেম কনআ ফফর দাধফ েযা- অল্লা  তাুঁয দ্বীফনয প্রধত ধভথযাফযা েযা এফং তাুঁয ফথ 

প্রধতফন্ধেতা ৃধষ্ট েযায নাভােয৷ এভন দাধফ মাযা েফয, তাযাআ ফে ফমাধধে ক্ষধতেস্ত  নযানয াধাযণ ভুধযেফদয 

তুরনায় গুরুতয োফপয৷ এভন দাধফ জাধনফয় ভানুলফদয ধফভ্রাে েযা ভূরত: দ্বীফনয ফথ এে ধযফনয ফাধা প্রদান৷ তাফদয এআ 

ধফভ্রাধে াধাযণ ভুধযেফদয ধফভ্রাধেয কেফয় ভাযাত্মে৷ কেননা ভুধযেফদয েতে ের ধফধানফেআ স্বীোয েফয, কেঈ কেঈ 

েধতয় ধফধানফে, েতে অফায ধধোং ধফধানফেআ স্বীেৃধত ধদফয় থাফে৷ তাফদয কেঈ কেঈ ের আফাদফতয ভাধযফভ 

অল্লায বনেিযতা জমন েযায কেষ্টা েফয, কেঈ অফায অংধে আফাদফতয ভাধযফভ৷ ধেন্তু তাযা কোন না কোন বাফফ অল্লায 

াফথ এেজন ধযে থাপান েফয৷ অল্লায াফথ তাযা মায আফাদত েফয থাফে, তাযা ধাযণা েফয থাফে কম, াফযয ভাফি ক 

অল্লায াভফন তায জনয ুাধয েযফফ৷ এআবাফফ ভুধযেযা কমাগাজ েফয অল্লায আফাদত েফয  নযানয আরাফদয 

প্রধত বধি েফয৷ ধেন্তু তাযা তাফদয দ্বীন  দুধনয়ায প্রধত অল্লায েতৃমত্বফে ফাধতর েফয কদয় না, কমননধি েফয থাফে 

ধভমধনযফক্ষতাফাদীযা৷ 

অজফেয ধভমধনযফক্ষতাফাদ কম ধফলয়ধি প্রধতধেত েযফত োয় কধি ফে, ‚াধথমফ ধফলয়াফরীফত ধফভময কোন েতৃমত্ব কনআ‛। 

ফােযধিয প্রেৃত ঈফদ্দয র: ধনফেয অয়াতধিফে েতমন েফয কদয়া, কমখাফন অল্লা তা‘অরা আযাদ েফযফেন- 

‚ধতধনআ ঈায নফবাভণ্ডফর এফং ধতধনআ ঈায বূভণ্ডফর৷ ধতধন প্রজ্ঞাভয়, ফমজ্ঞ৷‛ (ূযা মুখরুপ: ৮৪) 

থফা অয়াতধিফে ংধক্ষপ্ত েফয কদয়া  এআ কেফভ এুঁফি কদয়া কম, ধতধন শুধুভাে নফবাভণ্ডফর আরা৷ অয বূভণ্ডফরয াফথ তাুঁয 

কোন মৃ্পিতা কনআ৷ 

ুতযাং ধভমধনযফক্ষতায ফাস্তফতা র, বূৃফে অল্লা তা’অরায ান ক্ষভতাফে ফাধতর েফয কদয়া, ফাোফদয ভধযোয 

ধফোযোমম কথফে ধভমফে দূফয ধযফয় যাখা এফং যাজনীধত কথফে ধভমফে াযণ েফয কদয়া৷ অয ফোতীতবাফফআ ফরা মায় 

কম, এআ কেণীয করাফেযা ঐ ভস্ত করােফদয কেফয় ফড় াী, মাযা বূৃফে অল্লা তা’অরায আফাদফত যীে থাপান েফয, ধেন্তু 

অল্লা ধফধানদাতা  ান ক্ষভতায ধধোযী য়াফে স্বীোয েফয না। 
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ুতযাং েুপুযীয ধফধবন্ন স্তয যফয়ফে  ধভমধনযফক্ষতা নাভে েুপুযীয স্তয নযানয েুপুযীয তুরনায় ধধে ধনেৃষ্ট  তীব্রতয৷ 

কেননা ধভমধনযফক্ষতা অল্লা তা’অরায প্রধত, তাুঁয দ্বীন-যীয়ফতয প্রধত ধভথযাফযা েফয থাফে। তাুঁফে দুধনয়া কথফে াযণ 

েফয কদয় এফং তাুঁয কথফে তাুঁয ান ক্ষভতাফে ধেধনফয় ধনফয় ুফযািাআ এেেবাফফ াফযস্ত েফয কদয় ফাোফদয জনয৷ 

এ োযফণ এখাফন এআ ঈত্তফযয াফথ ধতধযি অফযা ধেেু েথা ংফমাজন েযা কমফত াফয৷ মা প্রশ্নোযী মতিুেু জানফত 

কেফয়ফে তাফে তাযফেফয় কফী ধেেু কদয়ায মমাফয় ড়ফফ৷  

প্রথভ ংঃ কম ের ােযা অল্লায নাধমরেৃত ধফধান োড়া নয অআন দ্বাযা ধফোয-পয়ারা েফয, তাফদয ভাফে তুরনা 

েযা৷ ফোতীতবাফফ েুপুযীয স্তফযয কক্ষফে তাফদয ভফধয াথমেয থােফফ। তাফদয ভফধয কম ফযধি যীয়ফতয ের অোভ 

ফাধতর েফয ধদফফ, ক ঐ ফযধিয তুরনায় ধধে ধনেৃষ্ট, কম যীয়ফতয ধেেু দণ্ডধফধধ ফধষ্ট যাখফফ৷ কম ফযধি যীয়ফতয 

ভধযোয াধযফাধযে অআন (ধফফা, তারাে  ঈত্তযাধধোয ম্পধেমত ধফধান) কগািা যীয়তফেআ াযণ েযফফ, ক ঐ 

ফযধিয তুরনায় ধনেৃষ্ট  ঘৃণযতয, কম যীয়তফে ঈমুি ভফন েফয াধযফাধযে অআনফে যীয়ত নুমায়ীআ যাখফফ৷ কম ফযধি 

তায ংধফধাফন আরাভফে যাষ্ট্রধভম ধফফফ এফং যীয়তফে অআন প্রণয়ফনয ঈৎভূফয ভধয কথফে এেধি ঈৎ ধফফফ 

ধনধমাযণ েযাফে ফাধতর েফয ধদফফ, ক ঐ ফযধিয তুরনায় ধনেৃষ্ট  ঘৃণযতয োফপয, কম আরাভফে যাষ্ট্রধভম ধফফফ এফং 

যীয়তফে অআন প্রণয়ফনয ঈৎভূফয ভধয কথফে এেধি ঈৎ ধফফফ ফার যাখায ঈয ংেল্প েযফফ৷ তথাধ ক ধযে 

 েুপয কথফে ভুি ফত াযফফ না, কম ধফলয়ধি অধভ অভায ঈফযাি করখায় ঈফল্লখ েফযধে৷  

কম ধভমধনযফক্ষ ভতফাদফে েণ েযায ধযফফতম তায কথফে দায়ভুধি কঘালণা েফয  তায ংধফধান আরাভ এফং ক অল্লায 

যীয়ত োড়া নয কোন ধফধান দ্বাযা ধফোয-পয়ারা েফয না ফফর দাধফ জানায়; ক ফযধি তায োআফত ঈত্তভ কম গরা পাধিফয় 

ধেৎোয েফয ফফর, ক ধভমধনযফক্ষ ভতফাদফে েণ েফযফে। মধদ প্রথফভাি ফযধিয কম ধফলয়গুফরা তায ইভান নষ্ট েফয 

ধদফয়, তাফে োফপয ফাধনফয় ধদফয়ফে  ফতমভাফন অভাফদয োফে তায হুেুভ েী কধদফে তায কোন ভ্রুফক্ষআ কনআ, তফু ক 

ধদ্বতীয় ফযধি ফক্ষা ঈত্তভ। 

ধদ্বতীয় ংঃ স্বয়ং ধভমধনযফক্ষতাফাদীযা ধফধবন্ন কেণীয যফয়ফে৷ এফদয েুপুযীয স্তফযয কক্ষফে াথমেয যফয়ফে৷ তাফদয ভফধয 

ফফেফয় ধনেৃষ্ট  জঘণযতয ফে তাযা, মাযা কপযঅঈফনয ভত দ্বীফনয ধফরুফি মুি েফয। এআ কেণী দ্বীনফে ুফযাুধয স্বীোয 

েফয, করােফদযফে দ্বীন ভানফত ফাধায ৃধষ্ট েফয, দ্বীফনয ধফধানাফরীয ধফরুফি ধফফদ্বল কালণ েফয এফং ধনফজফদয ধভম তযাফগয 

েথা প্রোফয কঘালণা েফয কফড়ায়৷ 

তাফদয অফযে কেণী যফয়ফে, মাযা এফদয কেফয় েভ ধনেৃষ্টতয৷ তাযা দ্বীফনয ধফরুফি মুি েযা  দ্বীফনয ফথ ফাধা ৃধষ্ট েযায 

প্রধত কতভন অেী না৷ ধেন্তু দুধনয়া, ধফোযোমম  যাজনীধতয ধফলয়াফরীফত যীয়ফতয স্তফক্ষফে তাযা ফাধােস্ত েফয৷ 

তাফদয তৃতীয় অফযে কেণী যফয়ফে, মাফদযফে ‘এযফদাগানী’ ফফর নাভ যাখা কমফত াফয৷ এআ এযফদাগানী ধভমধনযফক্ষতায 

ধফফল ংজ্ঞা যফয়ফে৷ তাযা যীয়তফে ভুফখ স্বীোয েফয এফং েখফনা েখফনা ফযধিগতবাফফ োরেরফন স্বীোয েফয৷ ধেন্তু 

ধফোযোমম  ানফযফথাপায় যীয়তফে তাযা দৃয েফয কপফর৷ তাযা ের ধভম  ধভমানুাযীফদযফে ভান কোফখ কদফখ৷ তাআ 
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তাফদয োফযা াফথআ তাযা ম্পেম ধেন্ন েফয না  আরাভফে তাযা কোন ফাড়ধত কেেত্ব প্রদান েফয না ধেংফা নযানয ধফভময 

ঈফয থাপান কদয় না৷ এভধনবাফফ তাযা ধফোযোমম কথফে আরাভফে াযণ েফয ধদফয়ফে৷ এআ এযফদাগানী ধভমধনযফক্ষতায 

কেফয় ধধেতয ধফথগাভী  ফরতাূণম ফে, ঘানুী ধভমধনযফক্ষতা৷  

এআ অফরােনায দ্বাযা ঈফদ্দয র, এিা ঈম্মাফে জানাফনা কম, স্বয়ং ধভমধনযফক্ষতা ধফধবন্ন স্তফযয যফয়ফে৷ এয ধফধবন্ন কেণী 

েুপুফযয ধফধবন্ন স্তফযয েবুমি। ুতযাং অতাতুেমী ধভমধনযফক্ষতা েখফনাআ এযফদাগানী ধভমধনযফক্ষতায ভমমাফয়য ফত 

াফয না৷ মধদফা এযফদাগানী ধভমধনযফক্ষতা অতাতুেমী ধভমধনযফক্ষতা কথফে দায়ভুধি কঘালণা েফয না  কিাফে স্বীোয 

েফয না; ফযঞ্চ কিায নুযণ েফয থাফে, কিাফে স্বাগত জাধনফয় থাফে  কিায প্রধত ম্মান প্রদমন েফয থাফে! 

         -  

াআখ অফু ভুাম্মাদ অর-ভােধদী াধপজাহুল্লা  


